Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων για εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Σκοπός των προγραμμάτων

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους ανέργους
για εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας. Με τη συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης
διευρύνονται οι προοπτικές για επανένταξη και καλύτερη ενσωμάτωση των ανέργων στην
απασχόληση.

2.

Περιγραφή των προγραμμάτων

Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες ιδρυματική (θεωρητική και πρακτική) κατάρτιση σε
πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), το οποίο έχει επιλεγεί μετά από
σχετικό διαγωνισμό.
Για κάθε άνεργο που συμμετέχει στο πρόγραμμα καταβάλλονται τα ακόλουθα:
(α) Επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα κατάρτισης, δηλαδή €500 ανά καταρτιζόμενο για το
σύνολο της κατάρτισης.
(β) Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ,
σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
Η ΑνΑΔ ασφαλίζει τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Η ΑνΑΔ θα καταβάλλει τα επιδόματα σε μηνιαία βάση νοουμένου ότι οι καταρτιζόμενοι
συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα και δεν είχαν απουσίες που υπερβαίνουν το 15% της
διάρκειας του προγράμματος. Δεν θα καταβάλλεται οποιοδήποτε επίδομα για συμμετοχή
μικρότερη του 85% της διάρκειας προγράμματος και σε τέτοια περίπτωση η συμμετοχή του
καταρτιζόμενου στο πρόγραμμα διακόπτεται.
Στους καταρτιζόμενους που θα ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα απονέμεται
πιστοποιητικό κατάρτισης από την ΑνΑΔ, νοουμένου ότι δεν έγιναν απουσίες που υπερβαίνουν
το 15% της διάρκειας του προγράμματος και ότι έχει συμπληρωθεί κατάλληλα το έντυπο
αξιολόγησης του προγράμματος.

3.

Περιεχόμενο των προγραμμάτων

Κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
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Πίνακας 1: Ενότητες και διάρκεια

4.

Ενότητα

Διάρκεια (ώρες)

Ακουστική κατανόηση της γλώσσας
Ομιλία της γλώσσας και αμφίδρομη επικοινωνία
Ανάγνωση / κατανόηση του γραπτού λόγου
Γραπτή χρήση της γλώσσας

30
30
20
20

Σύνολο

100

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα έχουν οι άνεργοι που πληρούν
όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).

•

Να είναι τουλάχιστον 16 ετών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για
συμμετοχή.

•

Να μην έχουν υποχρεώσεις για κατάταξη στον στρατό κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

•

Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

•

Να έχουν ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας στα Ελληνικά τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο.
Για όσους τα Ελληνικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα ή δεν έχουν αποφοιτήσει από
ελληνόφωνο σχολείο, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για
αξιολόγηση ή να πετύχουν σε σχετική γραπτή εξέταση.

•

Να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας που να εμποδίζει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

•

Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο
πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή
Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της
Δημοκρατίας.

•

Να μη βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας με την ΑνΑΔ των
συμμετεχόντων, για το παρόν Σχέδιο, κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

5.

Κριτήρια προτεραιότητας υποψηφίων

Τα άτομα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής κατατάσσονται σε κατάλογο με
σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που φαίνονται πιο κάτω:
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Πίνακας 1: Κριτήρια προτεραιότητας
Κριτήριο προτεραιότητας
1
2
3
4
5

1.

Μόρια

Διάρκεια ανεργίας
Εκπαίδευση
Επαγγελματική κατάρτιση
Ανάγκη σε σχέση με προσωπική/ οικογενειακή κατάσταση
Ενδιαφέρον/κλίση

30
10
10
30
20

Σύνολο

100

Διάρκεια Ανεργίας (μέγιστος βαθμός 30 μόρια)

Για κάθε συμπληρωμένο μήνα πιστοποιημένης συνεχόμενης περιόδου ανεργίας, ο υποψήφιος
πιστώνεται με 1,25 μόρια με μέγιστο βαθμό τα 30 μόρια.
2.

Εκπαίδευση (μέγιστος βαθμός 10 μόρια)

•

Απολυτήριο τουλάχιστον κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

3.

Επαγγελματική Κατάρτιση (μέγιστος βαθμός 10 μόρια)

•

Δεν παρακολούθησε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ανάλογης διάρκειας

•

Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης ανάλογης διάρκειας σε άλλο
θέμα/ειδικότητα.

10 μόρια

10 μόρια
5 μόρια

4.

Ανάγκη σε σχέση με προσωπική/οικογενειακή κατάσταση (μέγιστος βαθμός 30 μόρια)

•

Άτομα με αναπηρίες που η αναπηρία τους δεν επηρεάζει τη συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα και απασχόληση στο επάγγελμα

•

10 μόρια

Μονογονιοί (άτομο που είναι άγαμος/η, χήρος/α, διαζευγμένος/η) με
περισσότερα από ένα εξαρτώμενα τέκνα

8 μόρια

Μονογονιοί (άτομο που είναι άγαμος/η, χήρος/α, διαζευγμένος/η) με
ένα εξαρτώμενο τέκνο

4 μόρια

•

Άτομα κάτω των 30 ετών που είναι ορφανοί από 2 γονείς

7 μόρια

•

Άτομα κάτω των 30 ετών που είναι ορφανοί από 1 γονέα

4 μόρια

•

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

5 μόρια

5.

Ενδιαφέρον/Κλίση (μέγιστος βαθμός 20 μόρια)

•

Όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη,
για διαπίστωση κατά πόσον επιδεικνύουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι
συνεντεύξεις για επιλογή των υποψηφίων θα γίνουν σε κάθε επαρχία.
•

Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον/κλίση

20 μόρια

•

Μεγάλο ενδιαφέρον/κλίση

10 μόρια
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•

Μη ικανοποιητικό ενδιαφέρον/κλίση

0 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων επιλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος είναι για το μεγαλύτερο
διάστημα άνεργος κατά την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης.
Με βάση τη σειρά κατάταξης επιλέγονται τα άτομα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα (όσες
και οι θέσεις του προγράμματος) και οι υπόλοιποι κατατάσσονται κατά σειρά κατάταξης ως
επιλαχόντες για ένταξη στο πρόγραμμα.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι άνεργοι που κατέχουν προηγούμενη εργασιακή πείρα στον
ξενοδοχειακό τομέα τα τελευταία δύο χρόνια θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα και θα
μοριοδοτούνται και κατατάσσονται σε ξεχωριστό πίνακα με βάση τα πιο πάνω κριτήρια
προτεραιότητας.
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει να
ανανεώνουν την εγγραφή τους ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) και
εφόσον κληθούν, να παρουσιαστούν στα κατά τόπους γραφεία της ΔΥΑ.
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